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  مقدمه

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد يا هدف گردان است. دانش آموزان، عملي را بي هدف انجام نمي 

دهند بلكه مي خواهند با آن عمل خود نياز يا نيازهايي را ارضا كنند. بنابراين، بايد هدف ها و نيازهاي ايشان 

نش آموزي سر بزند نبايد تنها جلب توجه را علت آن را شناخت و جدي گرفت. مثالً اگر رفتار نامطلوبي از دا

كاربرد اصول و تدابيري مي تواند به ما كمك كند كه از رخ دادن مشكالت رفتاري جلوگيري .رفتار بدانيم

  كنيم يا آن ها را به حداقل برسانيم. از جمله:

تازه دانش آموزان خود بگوييم كه بايد روز اول به گروه    از روز اول آغاز كالس، مديريت كامل را اعمال كنيم.

  مقررات ما در اداره كالس كدام اند و از ايشان چه انتظارهايي داريم. 

محيط كالس را از هر لحاظ حتي فضا و تجهيزات، سالم گردانيم. بايد مطمئن باشيم كه دانش آموزان ما در 

  كالس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش مي كنند. 

ي را طوري طراحي كنيم كه براي همة دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و فعاليت هاي يادگير

توانايي هاي ايشان سازگار باشند. براي اين منظور ناگزيريم اصول رشد و تكامل، خصايص رشدي هر سن، 

  محتواي درسي خاص هر كالس و هر مقطع، و رغبت هاي ويژه دانش آموزان خود را دقيقاً بدانيم. 

اي همة دانش آموزان فرصت هايي فراهم آوريم كه موفقيت را تجربه كنند.به تجربه ديده ايم كه برخي از بر

دانش آموزان به زودي نشان مي دهند كه پيشرفت درسي دارند در صورتي كه برخي ديگر ديرتر خود را 

پيشرفت نشان مي  آشكار مي كنند. با بعضي از دانش آموزان در دروس علمي و برخي در دروس اجتماعي

دهند. در هر صورت، معلم بايد تدابير و راهبردهايي به كار ببرد كه همة دانش آموزان، به شكلي، موفقيت را 

  تجربه كنند.
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  : بيان وضعيت موجود 

سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارم و هم اكنون در  ، مد   آموزگار پايه اول دبستان     اينجانب 

نفر دانش آموز  15مشغول به تدريس هستم. كالسي كه در آن مشغول به تدريس هستم       آموزشگاه 

  دارد.

با توجه به اين كه تعداد آنها زياد نيست نظم كالس را  اين كالسوزان مبا شروع مدارس متوجه شدم دانش آ

دام جابه جا در يك جاي ثابت نمي شينند وم- با هم صحبت مي كنند -سر وصدا مي كنند-به هم مي ريزند

مي شوند و با توجه به تذكرات پي در پي مدتي نظم كالس برقرار مي شود اما دوباره به همان وضع سابق بر 

در وضعيت هاي مختلف    با معلمان ديگر ومدير مدرسه و مشاهده ي آن ها مي گردد وبعد از گفت و گو

در طي گفت و گو با اولياي بعضي از  مانند زنگ تفريح وپرسش از دانش آموزان پايه هاي ديگر و همچنين

به همين گونه است پس تصميم گرفتم   دانش آموزان متوجه شدم وضع اين كالس در موقعيت هاي ديگر

  راهكار مناسبي را براي اين مشكل پيدا كنم.

  تعريف مفاهيم واصطالحات:  

  و بي انضباطي :  تعريف نظم و انضباط 

وب نگه داشتن ، نظم داشتن ، مرتب بودن، آراستگي، نظم و تربيت تعريف لغوي انضباط: استوار شدن ، خ

  )245، ص1369(عميد، حسن، 

و نيز به معني رشته  11تعريف لغوي نظم: آراستن ، ترتيب دادن، به رشته كشيدن مرواريد، مرادف ترتيب

  ).1213، ص1369مرواريد و كالم موزون قافيه، خالف نثر(عميد، حسن، 
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ظر معناي عبارتست از اعمال قواعد و مقرراتي كه يادگيري را تسهيل مي كند و اخالل در تعريف انضباط: از ن

  ).1383كالس را به حداقل كاهش مي دهد(صفوي/

) معتقد است انضباط بدان دسته از اعمال معلم اطالق مي شود كه مانع سرزدن رفتارهاي از 1991لوفرانسو(

  ).1378تهديد به اخالل مي كند(صفوي به نقل از زماني، دانش آموز است كه فعاليت كالسي را مختل يا

تعريف انضباط از نظر عملياتي عبارتست از انضباط نقطه اتكاي تعليم و تربيت است و بي انضباطي تعادل 

  ارتباطي

  بي انضباطي:

شدت و  هر نوع رفتاري كه از ارزشها پذيرفته شده جامعه به دور است (با توجه به فرهنگ) و داراي تكرار و

مداومت است و در زمانها و مكانها متعدد اتفاق مي افتد و همچنين رفتاري است كه با درماندگي و كاهش 

  )126، كليات راهنمايي و مشاوره، ص 1380كارايي فرد همراه است (اصغري پور، حميد، 

ا براي فرد و معلم بي انضباطي رفتاري است كه از طرف تعدادي از دانش آموزان انجام مي شود و مشكالتي ر

او در راه رسيدن به هدف كه ارتقاي تحصيلي دانش آموز است با مشكل روبرو مي   بوجود مي آورد و معلم

-85كند و مانع از پيشرفت كار تحصيلي مي شود و رفتار آنان نامعقول و نامنظم است (ايزابل، كالك، ص

80.(  

ه تعريف كرد : انجام دادن هر عمل يا رفتار پذيرفته نشده با وجود تعاريف باال بي انضباطي را مي توان اينگون

آموز كه سازماندهي مدرسه وكالس را مختل يا تهديد به اخالل مي كند و باعث  و نا معقول توسط دانش

  آموزان شده و معلم را در رسيدن به هدف اصلي خود باز مي دارد. كاهش كارايي معلم و دانش
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  يافته هاي علمي:

  آموزان طي دانشعلل بي انضبا

كند تنها به معلم ،كالس درس مربوط نيست  آموزان كه انضباط كالس را مختل مي بروز رفتارهايي از دانش

بلكه علل ديگري نيز نظير عوامل آموزشگاهي،خانوادگي،اجتماعي وجود دارند كه به طور مستقيم يا غير 

توان به مواد زير  كنند . اين عوامل را مي آموزان فراهم مي مستقيم زمينه را براي رفتارهاي مخرب دانش

  تقسيم بندي كرد :

  : الف :علل مربوط به دانش آموزان مانند

      هاي جسمي، روحي و رواني .ناراحتي1

  .نداشتن عالقه و انگيزه2 

    توجهي به انتظارات معلم و كالس . سردرگم بودن و بي3

  ي شخصي مطالعه .نداشتن برنامه4

             گي مفرط.كم خوابي و خست5

  . انجام ندادن تكاليف خود 6

                                .تغذيه نامناسب7

  .نااميدي به آينده 8 

  .استقالل طلبي و مقابله با اقتدار معلم(صفوي)9
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  : اند كنند در نظر فونتاناشامل دو دسته آموزان كه مشكالت خاصي ايجاد مي دانش

تر از توانايي آنهاست پس به  ي هوشي بااليي دارند ، سطح درس خيلي پايين هرهشاگردان سرآمد :چون ب   .1

  آورند. طور خالصه خستگي و كسالت مشكالتي پديد مي

كودك آسيب ديده شديد : به علت مشكالت بنيادين رواني كه درآنها وجود دارند به نوعي ناسازگاري  ٢. 

  )1987ورند ( فونتاناآ اند و رفتارهاي نامطلوب را به وجود مي رسيده

  ب)علل مربوط به معلم

         . فقدان آمادگي جسمي ، روحي و رواني معلم1

  .نامناسب بودن وضعيت ظاهري معلم2 

  هاي سنتي هاي جديد تدريس واستفاده از روش . نا آگاهي از روش3

                            . بي عالقگي به شغل معلمي4

  آموزان ط مطلوب با دانشناتواني در بر قراري ارتبا.5

                   آموزان .تبعيض گذاشتن بين دانش6

  .نا مناسب و نا رسا بودن صداي معلم7 

                                              .نداشتن طرح درس8

  آموزان توجهي به دانش .بي9
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    آموزان . فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش10

  از تشويق و تنبيه.استفاده نامناسب 11

        حوصلگي و نداشتن صبر و سعه صدر .بي12

  .بي نظمي معلم ( ديرآمدن به كالس و ترك كردن زود هنگام آن)13 

      . تسلط نداشتن به موضوع مورد يادگيري14

  آموزان  توجهي به مسائل و مشكالت دانش .بي15

                 .مبهم بودن توقعات و انتظارات معلم16

  .بروز رفتارها و حركات نامنظم دركالس17 

                   آموزان .تحقير و تمسخر دانش18

  آموزان  گويي به سواالت دانش ي انتقاد پذيري و خودداري از پاسخ .نداشتن روحيه19

  هاي اصالح رفتار  . ناآگاهي از روش20

ظمي و يا برقراري نظم و انضباط ن اي در بي . عالوه بر اينها شخصيت معلم نيز ممكن است نقش عمده21

آموزان معلم خود را از صميم قلب  كالس داشته باشد،چنانچه برخي روانشناسان معتقداٌ در جايي كه دانش

  )1383دوست داشته باشند بي انضباطي وجود نخواهد داشت.(صفوي

  ج)علل مربوط به كالس درس:

  بررسي قرار داد. توان از دو بعد فيزيكي و عاطفي مورد محيط مدرسه را مي
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تأثير محيط فيزيكي كالس:وضعيت فيزيكي كالس مانند،نظافت و پاكيزگي،برخورداري از نور و هواي مناسب 

،ميز و صندلي راحت وكافي،تخته و وسايل سرمايشي و گرمايشي مناسب نقش انكارناپذيري در ايجاد نظم و 

تأثير فيزيكي :«گويد  فيزيكي كالس مي)در اهميت محيط 1975("مارلند"انضباط كالس دارند (همان).

ي مناسب از فضاي  تواند كمك يا مانعي درآموزش باشد و بخشي از هنر كالس داري استفاده كالس مي

  ).1378(صفوي،نقل از زماني» كالس است

آموزان به دليل سرماي زياد يا  در كالس كه وسايل سرمايشي يا گرمايشي مناسب وجود نداشته باشد ،دانش

شوند دست به اعمالي بزنند كه نظم  توانند راحت بنشينند .از اين رو مجبور مي ي بيش از اندازه نميگرما

  )1383كالس را مختل كند .(صفوي

  تأثير محيط عاطفي كالس : 

ي درسي ،برخورد نامناسب دست  عالوه بر عوامل فيزيكي كالس ، عوامل عاطفي مانند تعويض مكرر برنامه

يا عصرگاهي مدرسه   هاي صبحگاهي آموزان ،يكنواخت بودن برنامه رسه با دانشاندركاران ستادي مد

توان نام برد كه شرايط و موقعيت را براي  آموزان و....را مي هاو انتظارات معقول دانش توجهي به خواسته بي

  آموزان فراهم مي كند.  بروز رفتارهاي نامطلوب دانش

  د)علل مربوط به خانواده:

انشناسي تربيتي يكي از مهمترين نهادهاي موثر در تربيت و رفتار آدمي را خانواده صاحب نظران رو

ترين عامل در تكوين شخصيت كودكان و نوجوانان  دانند؛زيرا محيط خانواده اولين و با دوام مي

)كه تواند در رفتار كودكان و نوجوانان تأثير بگذارد (از جانب خانواده )عوامل متعدد مي1383باشد(صفوي مي

  كنيم. به موارد زير اشاره مي

  .فضاي رواني و عاطفي ؛1
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منظور مجموعه روابط و تعامالت رواني و عاطفي است كه بين اعضاي خانواده وجود داشته باشدو بصورت 

هاي اخالقي و...)يا غير مستقيم(همانند سازي و تقليدو...)رفتار فرزندان را تحت تأثير قرار  مستقيم(آموزش

  دهد. مي

  شرايط ناسالم خانوادگي: .2 

شامل مواردي مانند طرد كودك ،تنبيه شديد ، عدم توجه به نيازهاي اساسي كودك ،انتظار نابجا از كودك  

  باشد. و... مي

  . فقدان والدين:3 

نبود هر يك از والدين ، بويژه مادر چنانچه با كمبود ارضاي نيازهاي طبيعي و اساسي همراه شود اثرات  

  شرايط اجتماعي كودك خواهد گذاشت. ناگواري در

  .عدم ثبات قوانين و معيارهاي اخالقي:4

چنانچه در محيط خانه اصول اخالقي معيني حكم فرما نباشديااينكه اصول ثابت باشندويابراي كودك تبيين  

  نگردند درايجاد مشكالت رفتاري كودك نقش خواهند داشت .

    .ترتيب والدت:5

رتيب والدت در رفتارهاي افراد نقش دارد آدلر معتقد است جايگاه ويژه فرزندان با تولد از ديدگاه آلفرد آدلرت 

شود و فرزند آخر نگران از دست دادن موقعيت خود نخواهد بود.(اصغري  فرزند بعدي تهديد مي

الزم  ي نظمي دار خانواده سبب تأثير نامطلوب در رفتار فرد شده و زمينه )اختالفات خانوادگي و بي1380پور

  زند .(صفوي) آورد و به اين ترتيب نظم وانضباط كالس را به هم مي را براي بروز رفتارهاي مخرب فراهم مي

  : ه)علل مربوط به روابط اجتماعي 
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گذارد (همان)از بين عوامل  آموزان مي عوامل اجتماعي اغلب به طور مستقيم تأثير شگرفي در رفتارهاي دانش

  كنيم: آموزان به موارد زير اشاره مي دانش اجتماعي موثر در رفتارهاي

ي اجتماعي: شامل مواردي مانند ميزان سواد والدين ، فرهنگ حاكم برخانواده و .... كه هر كدام به  طبقه  .1

  گذارد.  نوعي تأثير مي

  رد. گذا گروه همساالن : مهمترين الگوي كودكان پس از والدين كه تأثير زيادي در رفتار كودكان مي     .2

عوامل اجتماعي ديگر:از قبيل تلوزيون كه به عنوان الگوي رفتاري از عوامل مهم تعيين كننده در رفتار   .3

  )1380است . (اصغري پور 

  عوامل رواني : 

  توان به موارد زير اشاره نمود.  الت رفتاري مي از عوامل رواني موثر در اختال

فته كه قادر به انتخاب يكي نيست پس با انتخاب يكي در .تعارض :يعني فرد در مقابل دو هدف قرار گر1

  شود.  كند و موجب پديدار شدن فشار و ناراحتي مي مقابل ديگري احساس محروميت مي

.ناكامي:منظور ناراحتي شديد از نرسيدن به يك هدف است . وقتي براي رسيدن به چيزي از لحاظ رواني 2

  شود . سرگرداني شده و موجب ناراحتي مي كنيم و به آن نرسيم دچار ريزي مي برنامه

اي از عوامل رواني دروني و بيروني در ذهن فرد تبديل به ساختار تهديد  . استرس: هنگامي كه مجموعه3

  ) 1380شود. (اصغري پور موجب ايجاد فشار و ناراحتي رواني مي شود  كننده يا آسيب رواني مي

    بي نظمي برخي از راههاي از بين بردن يا كاهش عوامل
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آموزان بايد ميان خانه ومدرسه هماهنگي وجود داشته باشد.  براي كاهش عوامل بي نظمي دانش

  ) 1383(صفوي

براي كاهش عوامل بي نظمي معلمان بايد معلم آمادگي تغيير رفتارهاي به عنوان واكنشي نسبت به حقايق 

  )  1987آشكار شده توسط مشاهده را داشته باشد. (فونتانا

كاهش عوامل بي نظمي موثر از كالس بايد شرايط فيزيكي كالس را بهتر كنيم و روابط بين كاركنان و  براي

  آموزان بهتر شود . دانش

براي كاهش اين عوامل در خانواده بايد والدين فرزندان خودرا به انضباط تشويق كرده و وظايف شان را در 

  )1383خود به خوبي اجرا كنند. (صفوي    قبال فرزندان 

  پيشينه ي تحقيق: 

مشخص شد موقعيتهاي اجتماعي و  نهاونددر تحقيق بر روي دانش آموزان يكي از روستا هاي شهرستان 

اقتصادي ، سالمت بدني و توانايي روحي، ثبات عاطفي مي توانند در نظم و انضباط دانش آوزدر كالس تأثير 

وزان با مسوليتهاي گروه و كالس از بي انضباطي فراوان داشته باشد. و سعي كنيم با درگير كردن دانش آم

دانش آموزان جلوگيري كنيم و آنها را به همكاري تعاون با گروه ترغيب نمود و از ايجاد حساسيت بين دو 

  جنس جلوگيري نماييم. و نوعي خودكنترلي دانش آموزان بر اعمال خود داشته باشند.

روش تدريس    ̨ هميت و ضرورت نظم و انضباط در كالسآقاي حسين پيريايي در مقاله اي به بررسي ا -

ويژگي هاي رفتاري و اخالقي يك معلم و     ̨ راه ها و فنون ايجاد نظم كالس و يا مديريت كالس   ̨ مناسب

رابطه ي آن با ايجاد نظم كالس پرداخته است . همچنين در اين مقاله ضمن تبيين وتوضيح موارد ذكر شده 

ي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله ، در پايان و ارائه ي راه حل ها
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پيشنهادهايي نيز براساس موضوع مهم مديريت كالس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز 

  آموزش عالي با آن درگير مي باشند ، ارائه كرده اند. 

قاله اي توسط خانم فاطمه بياني تحت عنوان منابع قدرت معلم ارايه م 89در مجله رشد معلم اسفند ماه  -

ضرورت توجه به نظم   شيوه هاي اداره كالس و  ̨ شده كه در اين مقاله به شيوهاي برخورد با دانش اموزان

  كالس پرداخته شده است .ونيز پيشنهاداتي براي برخورد با دانش آموزان خاطي بيان شده است.

مقاله اي توسط دكتر اسماعيل سعدي پور وقدرت اهللا بيابان گردتحت  88وند خرداد ماه در مجله ي پي -

عنوان چگونه مي توان بدون ايجاد مجادله وبحث نظم وانضباط را برقرار كرد؟ارائه شده كه در آن به شيوه 

  هاي كنترل نظم وانضباط پرداخته است.

  ري، محصول مديريت كالس به بررسي تغييراتهمچنين در سايت آفتاب مقاله اي تحت عنوان يادگي -

  از معلمان  ، پرداخته وبسياري آموزشي  هاي ريزي ها وبرنامه و تغيير درسياست  و پرورش  آموزش  در نظام  عميق

  هاي ته واستفاده از روشدانس  و اساسي  الزم  هاي فاقد توانايي  آموزشي  ومشكالت  با مسايل  رادر رويارويي

و   يادگيري -   فرايند ياددهي  كندي  راباعث  كالس  ي اداره  براي  و انفرادي  سنتي  هاي ومهارت  قديم

  در امر يادگيري  تسهيل  براي  و ايجاد شرايط الزم  كارآمدمعلمان  ميداند. لذا مديريت  امر آموزش  پذيري آسيب

  گشايي و راه   امروزي  ي جامعه  ي باشد،را الزمه  فراگيران  هاي ها و ويژگينياز مطابق  كه  درس  در كالس

وانضباط   نظم  ي توصيه  آموزان دانش به  كه اين  جاي شمرد.وتوصيه ميكندبه برمي  نوجوانان  ازمشكالت  بسياري

  جويند.  كارآمد بهره  ديريتم نوين  هاي از روش  كالسشان  ي در اداره  گردد كه  يادآوري  معلمان شود، بايد به

  :1گرد آوري شواهد 

براي اينكه بتوانم درباره پرسشي كه مطرح كرده بودم اطالعات دقيق تري بدست آورم تصميم گرفتم اين 

  موضوع را با همكاران صاحب نظر در اين زمينه، در ميان بگذارم.
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  ان در ميان گذاشتمزمينه كار را فراهم كرده و در يك فرصت مناسب موضوع را با همكار

همكاران عقايد و نظرات مختلفي داشتند. همچنين با دانش نيز گفت و گو كردم ونكات عمده ي حرف هاي 

  ودانش اموزان را يادداشت كردم..   همكاران

  نظر خواهي از همكاران جهت كسب اطالع از وضعيت رفتاري دانش آموزان دركالس هاي ديگر

واكثر  در زنگ تفريح نيز نفر از آنها  3يا 2موزان به غير از آيش تر دانش اظهار داشت كه ب  معاون مدرسه

صحبت هايشان نيز در خصوص درس ومدرسه نيست ، تعدادي از آن ها كتاب خود را جا گذاشته وسر 

گاهي اوقات   كالس حاضر نمي كنند ،حتي بعضي از آن ها كتاب و وسايل خود را در كالس جا گذاشته

را به علت بي انظباطي به دفتر مي فرستند و يا جاي بعضي از ان ها را عوض مي كنندو در  تعدادي از آنها

  رفتارآن ها را مخل كالس وآموزش مي دانند.  مجموع 

ورزش :دانش آموزان براي رفتن به حياط و ورزش كردن بدون نظم از كالس خارج مي شوند و همديگر  معلم

حصار خود قرار مي دهند و اجازه نمي دهند ديگران از آن استفاده را هل مي دهند ،وسايل بازي را در ان

  وسايل ورزشي قرار نمي دهند.  كنند توپ ها را در جاي مخصوص

مشاهده وثبت دقيق رفتار دانش آموزان در موقعيت هاي مختلف از جمله زنگ تفريح و مراسم 

  هاي صبحگاهي ودر كالس درس:

عايت نمي كنند و در صف مشخصي نمي ايستند وبا ايجاد سر وصدا در مراسم صبحگاهي نظم وانظباط را ر

ومزه پراني مخل اجراي برنامه ها مي شوند ودر كالس تخمه مي خورند بي اجازه با يكديگر صحبت مي كنند 

  كتاب و وسايل خود را جا مي گذارند و دقت وتوجه آن ها براي يادگيري كم است.

 د مشاهدهمور زمان مشاهده مكان مشاهده تاريخ
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8/8/92 
زنگ تفريح 

 »حياط مدرسه«

در زنگ تفريح مشاهده شد كه آرزو يكي از دانش آموزان سر يكي  صبح 5/9ساعت 

 ديگر از دانش آموزان زد و او را حل داد و به او سالم داد.

24/8/92 

شروع زنگ  

دوم   تفريح

 درب كالس

   رفتندبچه ها براي خارج شدن از كالس از هم سبقت مي گ 9ساعت 

 ويكديگر را هل مي دادند.

6/9/92 

مراسم 

صبحگاهي 

 »حياط مدرسه«

مريم خارج از صف ايستاده وزهرا با دانش آموزان دوم حرف مي  20/7ساعت

زد،آرزو با لحن كالمش شعر خواندن فهيمه در سر صف را مسخره 

 مي كرد،براي انجام ورزش صبحگاهي ادا بازي در مي آوردند.

   

مدير ومعاون مدرسه براي كسب اطالع از وضعيت رفتاري دانش آموزان در خارج  از نظر خواهي   

  از ساعات درسي

عدم رعايت نظم -1مدير ومعاون:در گفت وگو با معاونت ومدير مدرسه نكاتي كه بيان داشتند عبارت بود از : 

انضباط  عدم رعايت -4عجول بودن  -3موزان آاحترام قائل نشدن به ديگر دانش -2وانظباط 

  فرم مناسب مدرسه)  شخصي(نپوشيدن لباس

  :تحليل يافته هاي علمي وبيان راه حل

بنابراين اعمال روش هاي    )rozyck،1999اهداف مي توانند به وسيله روش ها تحت تاثير قرار گيرند.( 

معلم و  درست تدريس و سبك هاي مناسب مديريت با توجه به شرايط كالس ، امكانات آموزشگاه ، توانايي

نوع كتاب و محتواي درسي ، متفاوت ميباشد.بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند كه اغلب دانش 

آموزاني كه دچاربي نظمي قرار مي گرفتند مورد باز خواست قرار مي گرفتندبي انضباطي خود را پاسخي به 
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ه هر حال با توجه به اين كه اكثر بي انضباطي دانش آموزان ديگر يا غفلت معلمان و اوليا بيان مي كردند. ب

دانش آموزان پاسخ هايي مبني بر عالقه به رعايت نظم واجراي قوانين با ثبات تر در مدرسه داده بودند ولي 

همچنان شاهد مواردي از بي نظمي وشلوغي در دانش آموزانم بودم.بنابر اين بايد به دنبال علتي براي توجيه 

  با شناسايي درست مشكل راه حل مناسب را اتخاذ كنم.اين رفتار مي گشتم تا بتوانم 

  داليل بي انضباطي دانش آموزان:

  موقعيت نا مساعد آموزش(كوچكي كالس) - 1

  به موقع اجرا نشدن عدالت ومقررات همگاني وتبعيض در ارائه ي پاداش وكيفر- 2

  غفلت از تقويت به موقع رفتار- 3

  روابط نا مناسب خانواده و.... - 4

 به انتظارات كالس بي توجهي

 متناسب نبودن پاداش و كيفر با نوع رفتار

 كوچك بودن فضاي كالس

 فقدان يكي از والدين

  دربررسي پرسش نامه مربوط به دانش آموزان نتايج زير حاصل شد.

  )11بيشتر بي انضباطي دانش آموزان به دوستان وهمساالن مربوط مي شد(سوال 

به درس علت مهم ديگر بي انضباطي دانش آموزان محسوب مي   انش آموزانو پس از آن بي عالقه گي د

  )4شد(سوال
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در يك سطح از تاثير قرار داشتند وعوامل فوق از علت هاي اصلي بي   سوالت ديگر پرسشنامه تقريبا

  انضباطي دانش آموزان شناخته شدند.

اي زير براي كاهش تنش وبرقراري نظم با توجه به درصد هايي كه از اطالعات پرسشنامه بدست مي ايد راهه

  بيشتر در كالسهاي مختلط جهت كيفيت بخشي اداره كالس وارتقائ امر يادگيري پيشنهاد مي گردد.

  راههاي كاهش يا حذف رفتار هاي بي نظمي  

(  –آموزان ملزم به رعايت آن شوند  رفتارهاي بي نظم را مشخص و قوانين كالس را مطرح كند و دانش   .1

  ) 1987نتانافو

  شوند .   بطور انفرادي با افراد نا منظم برخورد كرده داليل بي نظمي را جويا   .2

  آموزان بايد رفتار مطلوب و مورد نظر معلم را بشناسند . دانش   .3

  شود تا وي احساس كند كه معلم فردي نا كارآمد است  آموزان باعث مي توجهي به رفتار نا منظم دانش بي  .4

  آموزان است. رط الزم براي اجراي قوانين قابل درك و فهم بودن آن براي دانشش  .5

  آموز آغاز كالس با جذابيت و متعاقب آن دادن آزادي بيشتر به دانش   .6

  )1379آموز به درس با يادگيري معنادار (كديور مند كردن دانش عالقه   .7

شرايط طوري فراهم شود كه  بايست  امه نيابد مي.خاموشي : براي اينكه رفتار نامطلوب دانش آموز اد-8 

  )1371براي انجام دادن آن رفتار نا مطلوب پاداشي در يافت نكند .( شعباني 
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آموز اشباع شود و احتمال تكرار آن  شود تا دانش اشباع : رفتار نامطلوب شاگرد به مدت طوالني تقويت مي - 9

بر خالف تنبيه عوارض جانبي ندارد .( شعباني كاهش يابد يعني درست برعكس خاموشي و اين روش 

1371 (  

كنيم كه خود ا ز يك اصل  تقويت مي تقويت رفتار مغاير : رفتاري را كه مغاير با رفتار نامطلوب است  -10

شود كه انسان نمي تواند خود را همزمان روي دو رويداد مخصوصاٌ اگر مغاير باشد  روانشناسي ناشي مي

  )  1380پور متمركز كند. (اصغري

آموز به خاطر رفتار نامطلوبي كه انجام داده است از دريافت تقويتي محروم  محروم كردن : يعني دانش -11

شود. (شعباني  آموز كه به كالس عالقه دارد به خاطر بي نظمي از كالس اخراج مي مي شودبراي مثال دانش

1371 (  

ويت كنند به دليل انجام رفتار نامطلوب براي مثال جريمه كردن : يعني كم كردن مقداري از عامل تق -12

  ) 1371كسر چند نمره به دليل شيطنت يا بي نظمي. (شعباني 

  

  آموز نامنظم :  مشاوره و مذاكره با دانش

آموز نامنظم از شيوه ي صحبت آرام استفاده كندكه بر اساس شيوه هاي مشاوره  تواند در برابر دانش معلم مي

آموز در كالس او بي نظمي  كندچون دانش باشد ، در اين روش معلم, مشاوره مي مي ولفگا نگ و گليكمن

شناسد  آموز مشغول چه كاري است و آن شرايط را به خوبي مي كرده و معلم مي داند در آن هنگام دانش

 تواند از نظرات دانشمنداني چون گالسر، ردل و... استفاده كند . اين دانشمندان معلم در مشاوره مي

آموز بايد موقعيت فعلي وي در نظر گرفته شود در اين هنگام  اند كه در بازبيني بي انضباطي دانش تأكيدكرده

آموز حالت تدافعي به خود بگيرد و بهانه هاي  شود دانش معلم نبايد از انتقاد زياد استفاده كند چون باعث مي



 

 4اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٠ 

 

آموز بفهماند كارش تا چه اندازه زشت بوده  شاي صريح به دان بيشتري بتراشد . معلم بايد از طريق مذاكره

آموز است و اگر اين رفتار نامطلوب راترك كند سود زيادي خواهد كرد .  ي اصلي نيز خود دانش است و بازنده

چرابه اين «پرسد طبق نظر گالسر وارد شود براي مثال از شاگرد مي»ازباب پرسش « براي اين كار معلم بايد

كند در واقع معلم اعتقاد  و به بهانه تراشي هاي وي توجه چنداني نمي » شدي كار(بي نظمي)پيشنهاد 

كند اين همان نكته  خودش راكه رفتاري هر قدر هم غير قابل قبول و نامطلوب باشد هدف داراست اعالم مي

  اي است كه گالسر به آن تأكيد دارد .(جي اسميت، ال سلت ) 

آموز را از انجام رفتار نامطلوبي باز داريم بايد ترتيبي بدهيم كه  اصل تقويت منفي : براي اينكه دانش-13

دهيم .در  هرزمان رفتار او در جهت مطلوب تغيير كرد به موقعيتي كه براي او ناخوشايند بوده است پايان مي

ي در ا آموز فايده كاربرد اين اصل پايان دادن بايد به آساني امكان داشته باشد زيرا در غير اين صورت دانش

)تنبيه : يعني اضافه كردن يك محرك بيزار كننده به 1380بيند (اصغري پور تغيير دادن رفتار خود نمي

  محيط پس از انجام رفتار نامطلوب .

. سبب ترس 2زند (همان)  شود و فقط آن را وا پس مي باعث نابودي رفتار نمي    .1(اين روش معايبي دارد : 

شود و به دستورهاي او عمل  آموزان به فرد تنبيه گر كاسته مي جه دانش. از تو3شود يا نگراني شديد مي

  )1380كند. )(اصغري پور نمي

  كند . راههاي زير را براي نظم بخشيدن به كودكان توصيه مي علي قائمي

ها: يعني بايد به كودك آموزش دهيم تا در دنيا ي جديد بدون سردرگمي زندگي كند . (علي  آموزش-14

  قائمي )

  ي موفقيت بدانيم تذكرات: بايد از انضباط براي كودك تعريف كرده و آن را الزمه -15
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.تهيه مقررات : تهيه مقررات و تنظيم آن به كودكان يك كار اساسي است و بايد قوانين منطقي در نظر  -16

  بگيريم.

منظم نباشيم انتظار  جنبه الگويي : بايد براي كودك الگو بوده و عامل و مجري نظم باشيم و اگر خود -17

  نظم از كودك بيهوده است .

  اي به زندگي كودك نظم ببخشيم. تنظيم برنامه : بايد سعي كنيم با برنامه  -18

  نشان دادن آثار : كودك را بايد از فوايد نظم و زيانهاي بي نظمي آگاه كنيم. -19

  مثال:مسوليت نظم كالس پاريمهايي در رابطه بانظم به كودك بس سپردن مسوليت : بايد مسئوليت -20

زمينه سازي براي عادات: اگر بتوان رعايت نظم را بخشي از زندگي كودك كرد در آن صورت كودك به  -21

  آن عادت خواهد كرد .

اي باشد: نوجوانان به حواس پرتي و نشنيدن خصوصاً غر زدن والدين خود  يادآوري به صورت يك كلمه – 22

ها، بسيار مؤثرتر از پنج دقيقه سخنراني در مورد اهميت  ه مثالً: آشغالشهرت دارند. گفتن يك كلم

داديد است. آنها پس از  اي كه وقتي شما در سن او بوديد انجام مي پذيري يا تكرار كارهاي روزمره مسئوليت

  گيرند؛ بنابر اين بهتر است اين نكته را درنظر داشته باشيد. گفتن اولين كلمه بقيه را نشنيده مي

براي موارد كم اهميت به آنها اطمينان كنيد و بگذاريد رشد كنند: ميل به قابل اعتماد بودن جزو  – 23

طبيعت انسان است. بنابر اين به نوجوانان نشان دهيد كه به آنها اطمينان داريد و اين كار را با دادن 

نوجوان شما در گذشته نشان داده  هايي به آنها براي اثبات قابل اطمينان بودن آنها انجام دهيد. اگر فرصت

  كه قابل اطمينان نيست؛ اين شانس را مجدداً و با شروع از كارهاي كوچك و بعد كارهاي مهمتر به او بدهيد.
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نظم ظاهري معلم هميشه خوب و قابل قبول باشد. كالم معلم بايد جويده جويده نباشد و كامل ادا  -24

  گردد. 

علي عليه السالم از وصيت نامه ايشان به امام حسن مجتبي عليه  نصب تابلوي سخن معروف حضرت -25

  السالم (اوصيكم بتقوي اهللا و نظم امركم) در معرض ديد . 

  ارائه ي داستان هايي از رعايت نظم و ترتيب در زندگي بزرگان براي دانش آموزان.  -26

  گردش در طبيعت و بازگو كردن نظم در طبيعت. در اردو هاي مدرسه. -27

در محيط زندگي در مورد بي نظمي ها و نقايص موجود چون ترافيك، آلودگي و عدم رعايت قوانين  -28

  راهنمايي و رانندگي صحبت كنيد وبخواهيد براي رفع آن پيشنهاد دهند. 

بازي ها براي ايجاد روحيه نظم بسيار موثر است. مثالً تعدادي توپ كوچك شماره گذاري  تدارك برخي -29

تك دانش آموزان داده و از آنها خواسته كه اين توپ ها را با خود به منزل ببرند و از آن مواظبت  و به تك

كنند بعد از يك هفته توپها را به مدرسه بازگردانند. سپس از بچه ها خواسته كه تجربه هاي خود را بيان 

  كنند و چه كار كنيم تا وسايلمان گم نشود. 

ردي كه بطور مرتب وسايلش را جا مي گذارد يا آنها را سر جاي خودشان اجراي نمايش در مورد يك ف -30

  نمي گذارد و هميشه دنبال وسايل خود هست و سر در گم است. 

   

در هر هفته دوبار معلم بخواهد كه هر كدام جاميز و نيمكت و كيف خود را مرتب كنند با اين كار عملي  -31

  روحيه ي نظم طلبي در بچه ها نو مي شود.
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از بچه ها خواسته شود هر كدام معني و مفهومي براي نظم و انضباط ارائه دهند و درباره ي تمامي  -32

  نظرات بچه ها و تعاريف آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته شود.

از تقويت كننده هاي حافظه اي استفاده كنيد مثالً از عالمت اختصاري استفاده كنند مثالً (تيك) كه  - 33 

يادآوري مي كند كه چه چيزهايي بايد به مدرسه بياورد (ت= تكاليف، ي=يادداشت والدين، ك= كتاب به فرد 

درسي) و يا استفاده از عالئم و سمبل ها مي تواند هشدار براي نظم باشد. مثالً گذاشتن انگشت بر لب، به 

  نشانه ي سكوت و يا اين كه زير اطالعات كليدي خط كشيده شود.

فرزندان   اطمينان حاصل شود كه و  با زباني ساده و شيوا بيان شود قررات در خانه و مدرسه قوانين و م -34

   با مقررات و وظايف خود آشنا هستند.

ورزش بهترين فعاليت براي تربيت كودكان جهت ايجاد نظم مي باشد زيرا در اين سنين حركات صفي،  -35

ت، دو ميداني، واليبال و ... تاثير به سزايي در ايجاد تغيير سمت ها، ستون ساختن ها، اجراي حركات به نوب

  نظم دانش آموزان دارد. 

گاهي ايجاد محدوديت ها مي تواند اقدامي براي نظم آموزي باشد مثالً مي توان كار كردن با كامپيوتر را  -36

  براي مدت كوتاهي برايش ممنوع كرد. 

با هم مي نويسند و ياد داشت هايي كه در دفتر  خط معلم و اوليا در نامه هايي كه براي ارتباط -37

  يادداشت مي گذارند ، خوب و منظم باشد. 

  هميشه وعده ها و قرارها از سوي اوليا به موقع انجام شود.  -38

  تدارك محلي براي نصب برنامه ها در مدرسه -39

  در صورت منظم بودن ، دانش اموز را تشويق گردد. -40
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دن تاريخ و برنامه ها مانند تاريخ امتحانات، پروژه ها و فعاليتها بر روي تقويم عادت به يادداشت كر -41

  ونصب آن بر ديوار كالس.  

دانش آموزاني را كه در كنار يكديگر نشسته اند و نظم كالس را به هر طريقي به هم مي زنند از هم  -42

  جدا كنند. 

  :انتخاب راه حل موقي و اجراي نظارت بر آن

ايي كه انجام شد و همفكري همكاران و به دليل ضيغ وقت تصميم گرفتم از ابزار هايي استفاده با بررسي ه

  كنم كه بتوانم در بعد وسيع تري رعايت نظم را به آ نها گوشزد كنم.

دقيقه به صورت مختصر و با كمك گرفتن از خود دانش  5لذا تصميم گرفتم قبل از انجام تدريس حدود 

  ميت دادن به نظم ونقش آن در پيشرفت وضعيت درسي صحبت كنمآموزان و در مورد اه

همچنين به تعدادي از دانش آموزان مسئوليت اجراي نظم محول شد وهمچنين در پايان ماه به تعدادي از 

دانش آموزان جوايزي جهت اجراي نظم بهتر در محيط خانه اجتماع و مدرسه اهدا شد كه اين كار تاثير 

  ش آموزان ديگر داشتبسزايي در تشويق دان

براي ياد آوري بيشتر به دانش آموزان براي انجام مسئوليت هايشان تابلويي بر ديوار نصب شد كه بر روي آن 

  تاريخ برنامه ها و فعاليت ها ي مختلف و امتحانات ثبت مي شد.

جا مي اجراي نمايش توسط خود دانش آموزان در كالس در مورد يك فردي كه بطور مرتب وسايلش را  

گذارد يا آنها را سر جاي خودشان نمي گذارد و هميشه دنبال وسايل خود هست و سر در گم است تاثير 

  فراواني بر رفتا ر آنان داشت. 
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  ):2گرد آ و ري اطالعات (شواهد 

در اين مرحله تمهيدات ايجاد شده در دانش آموزان را در مدرسه ومنزل مورد بررسي قرار دادم.دانش آموزان 

جاي در گيري هاي لفظي ودعوا مسائل مربوط به خود را از طريق گفت و گو با مراجعه به دفتر حل مي به 

كنند.اوليا دانش آموزان نيز از اين تغييرات احساس رضايت داشتند .معلمان ديگر نيز اذعان داشتند كه 

ضر شده تكاليف دانش آموزان به نحو چشمگيري از حالت بي انضباطي خارج شده سر وقت در كالس حا

  خود را به موقع انجام مي دهند وبنا به نظر اكثر همكاران يادگيري نيز افزايش يافت . 

در هر صورت ازاينكه اين موضوع را براي پژوهش در عمل انتخاب نمودم و براي حل مشكل خودم كه مشكل 

مفيدي در تربيت فرزندان  "ساير همكارانم نيز بود مفيد واقع شدم خرسندم واز اينكه توانستم كار نسبتا

  انجام دهم خداوند را شاكرم . ̨ كشورم

   ارزشيابي ونتيجه گيري و گزارش نهايي: 

اجراي طرح فوق براي برقراري نظم دانش آموزان مدرسه بسيار مفيد بود زيرا با برنامه ريزي مطالعه و نظارت 

ن ها تقويت كنيم .همچنين همكاران حاضر به اجرا در آمده توانستيم به دور از خشونت نظم پذيري را در آ

  در اين مدرسه سعي خود را جهت اجراي هر چه بهتر طرح به كار بستند.

در پايان به معلمان پيشنهاد مي شود رابطه دوستانه ومبتني بر قانون با دانش آموزان بر قرار نمايند.مسلما 

  ي علمي آموزشي وتربيتي گردد.اين راه حل مي تواند باعث كسب موفقيت هاي چشمگير در زمينه 

  منابع و مأخذ مورد استفاده:    

  ، كليات راهنمايي و مشاوره ، مشهد، نشر تمرين. 1380) اصغري پور، حميد، 1

  ، ترجمه مينو واثقي و مريم واراش زاده، انضباط بدون اشك، تهران رشد.1387) ردولف دريكورس، 2



 

 4اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٦ 

 

  ، فرهنگ فارسي.1369) عميد، حسن، 3

  ، تهران رشد.1375، كنترل كالس، ترجمه ساده حمزه و مجيد محمدي، 1987تانا، ديويد) فون4

  )كالك ماك لين ايزابل ، راهنمايي مشاوره كودك در مدرسه ترجمه رضا شاپوريان ، تهران امير كبير.5
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